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บทน า 
หลักการและเหตุผล 
 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 
 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง 

รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้มีส่วนท าให้การ
บริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง 



จะต้องมีจิตส านึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก 
“ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริตเพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

2. เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมปฏิบัติราชการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง 

4. เพ่ือให้ระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

5. เพ่ือให้ทุกภาคส่วนรู้เท่ากัน ร่วมคิดการป้องกันการทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ 
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมาย 

1. ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ตลอดจน 
ประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุก
ฝ่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 

3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 



5. องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

1.คณะกรรมการ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาอุดม มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลนาอุดม 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลด 
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
6. องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชน 

ในการป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นกับมาตรฐานความโปร่งใส 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๑๕๖๓ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
 
ยุทธศาสตร์ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส :มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส 
แผนงาน :  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปีงบประมาณ 
 

๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1.การสร้างจิตส านึก
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
 

1.รณรงคส์ร้างจติส านึกด้านคณุธรรมจรยิธรรม ค่านิยม 
ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใส 

- - -  ร้อยละของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ครบถ้วน 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
85 

ร้อย
ละ 
90 

1.2ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการประชุม 
ฝึกอบรม/รับฟังการบรรยายธรรมทั้งภายใน
ภายนอกส านักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นเข้าร่วม
ประชุม/ฝึกอบรม/
บรรยายธรรม 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
85 

ร้อย
ละ 
90 

1.3 ถวายสัตย์ 5 ธันวา ข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน - - - - จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมถวาย
สัตย์ปฏิญาณ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 



ยุทธศาสตร์ 1 :  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 1 ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้าวงความโปร่งใส 
แผนงาน :  ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีจิตส านึกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
1.การสร้างจิตส านึก
คุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

1.4 การยกย่องเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 

- - - - เจ้าหน้าที่ได้รับการ
คัดเลือกเสนอต่อ
จังหวัด 

1 คน 1 คน 1คน 1 คน 

1.5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่นในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เช่นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดี การเป็นประธาน/ที่ปรึกษา/คณะท างาน 
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุภาคส่วนเป็นต้น 

- - - - จ านวนโครงการที่
ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรมที่มีบทบาท
ในการส่งเสริมความ
โปร่งใสในองค์กร 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

5 
ครั้ง 

2. หน่วยงานมี
นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

2.1มีการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใสครบทั้ง 4 มิติ - - - - มีการด าเนินการ
ประกาศและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานความ
โปร่งใส 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

1 
ครั้ง 

 



ยุทธศาสตร์  2 : การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2  ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
แผนงาน : การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
1.การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
 

1.1 การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

- - - - ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
85 

ร้อย
ละ 
90 

1.2 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจดัจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและwww.naaudom.go.th 

- - - - จ านวนครั้งในการเผยแพร่
ประกาศการจัดซื้อจดัจ้าง 

อย่าง
น้อย  
3ครั้ง 

อย่าง
น้อย  
3ครั้ง 

อย่าง
น้อย  
3ครั้ง 

อย่าง
น้อย  
3ครั้ง 

1.3 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าวสารให้
ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 

- - - - จ านวนครั้งในการรายงาน
ผลการใช้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 

2.การมีระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน 
 

2.1 การจัดท าแผนควบคมุภายในและตรวจสอบภายใน - - - - จ านวนแผนควบคุม
ภายในและแผนการ
ตรวจสอบภายใน 

1 แผน 1 แผน 1 แผน 1 แผน 

 

 



ยุทธศาสตร์  2 :  การบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 2  ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม 
แผนงาน :  การป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆท่ีอาจเป็นภัยต่อการก้าวสู่ ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด เป้าหมายปีงบประมาณ 

3.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในการติดตาม
ตรวจสอบการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 

3.1 ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
เช่นกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ/วิธีการปฏิบัติข้อมูล
ข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

- - - - จ านวนการ
ประชาสัมพันธ์ไม่น้อย
กว่า 3 ช่องทาง 

3 
ช่อง 
ทาง 

3 
ช่อง 
ทาง 

3 
ช่อง 
ทาง 

3 
ช่อง 
ทาง 

3.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้เสียเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเทศบาลต าบลยุโป 

- - - - ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติ
หน้าที่หรือพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าที่ 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
75 

ร้อย
ละ 
75 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์  3  :  การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังเกิดขึ้น 
              วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
1.การลดการใช้
ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่                   
ผู้ปฏิบัติงาน 

1.1 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านแผนงาน 
งบประมาณและ บุคลากร 
 

- - - - มีกระบวนการตามภารกจิ
หลักของหน่วยงานท่ี
ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

2.การจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงที่เกิดการ
ทุจริต 

2.1 จัดอบรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

- - - - ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
70 

3.ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
 

3.1 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
กับมาตรฐานความโปร่งใส 
 

- - - - รายงานผลความส าเร็จของ
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปช่ัน กับมาตรฐาน
ความโปร่งใส 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

1 
รายงาน 

 



 

ยุทธศาสตร์  4:  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังเกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
1.การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

1.1การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 
อบรมสมัมานาท่ีเกีย่วข้องกับ 
1.1.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจรติ 
1.1.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
1.1.3 ด้านการเงิน 
1.1.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนด้านที่
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
เพ่ิมข้ึน 

ไม่ 
น้อย
กว่า 

3 ด้าน 
 

ไม่ 
น้อย
กว่า 

3ด้าน 
 

ไม่ 
น้อย
กว่า 

3ด้าน 
 

ไม่ 
น้อย
กว่า 

3ด้าน 
 

2.การมีระบบ
กลไกการจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน 

2.1  จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟงัข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์ - - - - มีหลักเกณฑ์วิธีการรับ
ฟังข้อร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

2.2 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 

 การจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ความ
คิดเห็น 
-     ตู้รับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข ์

- จัดส่งข้อร้องเรยีนทางไปรษณีย ์

- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.นาอุดม 

- Facebook : อบต.นาอุดม 

- - - - จ านวนช่องทางการ
รับฟังข้อร้องเรียน
และการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

4 
ช่องทาง 

 

4 
ช่องทาง 

 

4 
ช่องทาง 

 

5 
ช่องทาง 
 



ยุทธศาสตร์  4:  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
มาตรฐานความโปร่งใส : มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไก จัดการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
แผนงาน:  การจัดการกรณีมีการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่นภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

มาตรการ 
กิจกรรม/โครงการ 

ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
2.การมีระบบ
กลไกการจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน 

 ปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ์การ
รับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ 

- - - - มีหลักเกณฑ์การรับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ทาง website 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

1 
หลัก 
เกณฑ์ 

 2.3  การจัดการและแจ้งผลข้อร้องเรียน 
 

- - - - ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนที่แจ้งผลการ
ด าเนินการแกผู่้
ร้องเรียน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 
 

เห็นชอบและอนุมัติ ณ วันที่    ๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 
 

(นายจ านงค์  ผลาเหิม ) 
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
 

-

9- 


